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RESUMO 

 

Dentre as diversas famílias encontradas na Mata Atlântica, as palmeiras (Arecaceae) 

possuem um alto grau de endemismo graças a heterogeneidade microambiental, comum 

dessa floresta. No entanto, estão ameaçadas devido o aumento das atividades antrópicas 

associadas com a fragmentação e a perda da fauna. O gênero Geonoma apresenta um alto 

grau de sensibilidade a umidade e ao sombreamento assim como a tendência de desaparecer 

em ambientes perturbados. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é avaliar a 

plasticidade fotossintética e o crescimento de plantas jovens de quatro espécies do gênero 

Geonoma em função de diferentes níveis de luminosidade. Para isso serão realizados dois 

experimentos, no viveiro de mudas da UESC. No primeiro experimento, as mudas serão 

distribuídas em seis ambientes com diferentes intensidades de luz variando entre 0,5% e 

10% do pleno sol. No segundo experimento, as mudas serão distribuídas em quatro 

ambientes com diferentes intensidades de luz variando entre 10% e 100% do pleno sol. 

Serão realizadas análises fisiológicas e de crescimento para caracterizar a plasticidade 

fotossintética das espécies. Acredita-se que a relação linear entre riqueza de espécies e 

perda de habitat afete os fragmentos e consequentemente a regeneração das Geonomas, 

estando estes relacionados com a plasticidade fotossintética e crescimento dessas espécies. 

Dessa forma, os resultados obtidos contribuirão para conservação da biodiversidade por 

meio de dados que podem ser utilizados para políticas e planos de ações de conservação, 

assim como a produção de mudas de palmeiras para programas de reflorestamento, 

paisagismo e uso sustentável. 

 

Palavras-chave: Ecofisiologia, Mata Atlântica, Fragmentação florestal, Restauração 

florestal, Índice de plasticidade, Fotossíntese. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Mata Atlântica, apesar de ser considerada uma das áreas de maior biodiversidade 

do mundo, se encontra bastante ameaçada. Estima-se que permaneçam menos de 10% da 

cobertura original de florestas na região, em sua maioria descaracterizada pela 

fragmentação (Saatchi et al., 2001; Martini et al., 2007). Assim, esse bioma tornou-se uma 

área prioritária para a conservação (Laurence, 2006). 



Dentre as diversas famílias encontradas na Mata Atlântica, as palmeiras (Arecaceae) 

possuem cerca de 10 gêneros e 35 espécies endêmicas (Pintaud et al., 2008) graças a 

heterogeneidade microambiental, comum dessa floresta (Svenning, 2001). São dispersas 

por animais apresentando-se como importantes recursos alimentares para frugívoros, 

principalmente durante os períodos de escassez (Zona e Henderson, 1989; Galetti et al.; 

2006). No entanto, as palmeiras estão ameaçadas devido o aumento das atividades 

antrópicas associadas com a fragmentação e a perda da fauna. Portanto, essa família se 

encontra vulnerável a um declínio de riqueza, diversidade e abundância (Galetti et al., 

2006).  

O gênero Geonoma é um dos maiores gêneros de palmeiras Neotropicais, com 

espécies de pequeno porte até as que atingem a copa das árvores (Henderson, 2011). 

Ocorrem geralmente em floresta ombrófila, apresentando um alto grau de sensibilidade a 

umidade e ao sombreamento, assim como, a tendência de desaparecer em ambientes 

perturbados (Henderson, 2011). Além disso, o gênero Geonoma apresenta uma alta 

diversidade fenotípica a qual pode ser influenciada por vários fatores abióticos como, por 

exemplo, a luminosidade, umidade, altitude e tipo de solo (Lorenzi et al., 2010;  Henderson, 

2011). 

A luz é um dos principais fatores ambientais que conferem a heterogeneidade 

ambiental às florestas tropicais, sendo capaz de influenciar o crescimento, a sobrevivência e 

as interações competitivas na comunidade vegetal (Poorter, 1999). Os vários estratos 

encontrados nestas florestas, bem como os distúrbios provocados pela abertura e 

fechamento de clareiras, ocasionam a formação de vários gradientes de luminosidade 

(Valladares et al., 2000).  

Como resposta à variação no regime luminoso, as plantas apresentam um processo 

de mudanças conhecido como aclimatação luminosa, que consiste em uma série de 

alterações fisiológicas, bioquímicas e estruturais no aparato fotossintético, para aumentar o 

aproveitamento da radiação disponível (Valladares et al., 2006). A flexibilidade com que as 

plantas são capazes de induzir esses processos de ajustes e de expressar diferentes fenótipos 

de acordo com as diferentes condições ambientais, depende do seu genótipo (Krause et al., 

2001). Essa flexibilidade de resposta é chamada de plasticidade fenotípica (Chazdon, 



1996). A plasticidade é uma estratégia das plantas, por serem organismos sésseis, de 

superar a heterogeneidade do ambiente (Valladares et al. 2006).  

Em um estudo realizado na floresta tropical no sul da Bahia foi mostrado que a 

riqueza e a abundância das Geonomas diminuíram com a perda de cobertura florestal 

podendo causar efeitos sobre os processos e serviços ambientais dependentes dessas 

espécies (Oliveira, 2013). Assim, acredita-se que a relação linear entre riqueza de espécies 

e perda de habitat afete os fragmentos e consequentemente a regeneração das Geonomas 

estando estes relacionados com a plasticidade fotossintética e crescimento dessas espécies. 

 

OBJETIVOS  

 

GERAL 

 

Avaliar a plasticidade fotossintética e o crescimento de seis plantas jovens do gênero 

Geonoma em função de diferentes níveis de luminosidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o crescimento de Geonoma em função dos diferentes níveis de luminosidade. 

 

- Analisar os efeitos da radiação luminosa sobre os aspectos fisiológicos de Geonoma. 

 

- Analisar os efeitos da radiação luminosa sobre os aspectos anatômicos de Geonoma. 

 

- Avaliar o ponto de compensação de luz em escala de planta inteira de diferentes espécies 

de Geonoma. 

 

- Avaliar a plasticidade fotossintética por meio do índice de plasticidade (RDPI) para todas 

as variáveis analisadas. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As espécies da família Arecaceae possuem grande relevância ecológica por 

apresentarem longo ciclo de frutificação que abrangem os períodos de escassez sendo 



consideradas espécies-chave para frugívoros, e dessa forma, contribuem para a 

funcionalidade do seu ambiente (Galetti et al.; 1999, 2006). Ela representa uma das famílias 

mais abundantes nos trópicos e suas flores e frutos são consumidos por diversos 

representantes da fauna (Zona e Henderson, 1989). 

Além de sua importância ecológica, as palmeiras possuem alta produtividade e 

diversidade de usos uma vez que apresentam grande importância medicinal, alimentícia e 

econômica para diversas comunidades tradicionais em todo o Brasil (Zambrana et al., 

2007). 

Diversos estudos demonstraram que as palmeiras estão ameaçadas devido o 

aumento das atividades antrópicas associadas com a fragmentação e a perda da fauna 

(Galleti et al., 2006; Pires, 2006). Mesmo com o aumento considerável dos estudos sobre 

palmeiras nas áreas de fitogeografia (Bjorholm, 2006; Pan et al., 2007), taxonomia 

(Pintaud, 2008; Balslev et al., 2011) e ecologia (Fleury e Galetti 2004; Galetti, 2006; 

Staggemeier et al., 2016), estudos sobre a ecofisiologia dessas espécies ainda não foram 

realizados. 

De acordo com Ribeiro (2004), é necessário estudar a fisiologia das palmeiras e 

avaliar as condições microambientais favoráveis para o seu estabelecimento que podem 

elucidar melhor os fatores que definem o padrão de abundância de palmeiras nas florestas 

tropicais. Além disso, Staggemeier et al. (2016) sugerem que as palmeiras sejam incluídas 

nos planos de reflorestamento de áreas degradadas da Mata Atlântica, uma vez que elas 

atraem uma grande quantidade de frugívoros, assegurando uma melhor dispersão de 

sementes e dessa forma podem contribuir para o reestabelecimento dessas paisagens.  

Dessa forma, este será um estudo pioneiro sobre a avaliação de características 

fisiológicas e da plasticidade fotossintética de espécies de Geonoma em condições 

controladas de luminosidade que contribuirão para conservação da biodiversidade por meio 

de dados que podem ser utilizados para políticas e planos de ações de conservação, assim 

como a produção de mudas de palmeiras para programas de reflorestamento, paisagismo e 

uso sustentável. 

 

 

METODOLOGIA  

 



Área de estudo, material vegetal e condições de cultivo: O experimento será 

conduzido no Viveiro de Mudas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

utilizando-se mudas de Geonoma conduruenses, Geonoma littoralis, Geonoma pauciflora e 

Geonoma pohliana. Serão conduzidos dois experimentos: 

Experimento I: Nesse experimento, 100 mudas de cada espécie serão transplantadas 

para sacos plásticos de 1,5 L, contendo substrato e terra preta e submetidas à um período de 

aclimatação de aproximadamente 30 dias. Após esse período, 90 indivíduos de cada espécie 

serão colocados em tubos PVC de 100 mm de diâmetro e 250 mm de altura. Esses tubos 

serão dispostos aleatoriamente em seis ambientes com diferentes intensidades de luz, sendo 

que cada ambiente será repetido três vezes (bloco). O sombreamento será obtido por meio 

de tela preta do tipo sombrite variando entre 0,5% a 10% do pleno sol. Em cada bloco, 

serão colocados 5 indivíduos de cada espécie, totalizando 20 indivíduos por 

bloco/tratamento. Será adotado o delineamento experimental em blocos ao acaso, no qual 

uma única repetição de cada tratamento será atribuída a cada bloco, num total de seis 

tratamentos com diferentes intensidades de luz e três blocos.  

Experimento II: Nesse experimento, 70 mudas de cada espécie serão transplantadas 

para sacos plásticos de 1,5 L, contendo substrato e terra preta e submetidas à um período de 

aclimatação de aproximadamente 30 dias. Após esse período, 60 indivíduos de cada espécie 

serão colocados em tubos PVC de 100 mm de diâmetro e 250 mm de altura. Esses tubos 

serão dispostos aleatoriamente em quatro ambientes com diferentes intensidades de luz, 

sendo que cada ambiente será repetido três vezes (bloco). O sombreamento será obtido por 

meio de tela preta do tipo sombrite variando entre 10% a 100% do pleno sol. Em cada 

bloco, serão colocados 5 indivíduos de cada espécie, totalizando 20 indivíduos por 

bloco/tratamento. Será adotado o delineamento experimental em blocos ao acaso, no qual 

uma única repetição de cada tratamento será atribuída a cada bloco, num total de seis 

tratamentos com diferentes intensidades de luz e três blocos.  

Durante os experimentos, a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) em cada nível 

de radiação luminosa será monitorada por meio de sensores de radiação luminosa (Onset, 

USA), acoplado a estações meteorológicas Hobo Data Logger (Onset, USA). A temperatura 



e umidade relativa do ar serão monitoradas utilizando-se sensores microprocessados Hobo 

H8 Pro Series (Onset, USA). 

Avaliação do crescimento: No início e no final de cada experimento serão utilizadas 

10 mudas de cada espécie para medição de altura, diâmetro do coleto, número de folhas, 

área foliar, massa seca de folhas, caules, raízes e total. Ao final de cada experimento, serão 

utilizadas cinco mudas por espécie/bloco/tratamento para a análise das mesmas variáveis 

medidas no início dos experimentos. O comprimento do caule e o diâmetro do coleto serão 

medidos com o uso de régua e paquímetro, respectivamente A área das folhas será estimada 

por meio de um medidor de área foliar LI-3100 (Li-Cor, USA). Para determinação da 

massa seca, as plantas serão separadas em raízes, caules e folhas e as amostras colocadas 

para secar em estufa de ventilação forçada a 75°C até massa constante. Após esse período, 

as amostras serão pesadas em balança analítica. A partir dos dados de massa seca serão 

calculadas a taxa de crescimento relativo (TCR), a razão de área foliar (RAF) e a taxa 

assimilatória líquida (TAL), segundo Hunt (1990). Ao longo do período experimental será 

medido, a cada 15 dias, o diâmetro do coleto, a altura do caule. 

 

Ponto de compensação de luz em escala de planta inteira (WPLCP): O WPLCP será 

calculado apenas no Experimento I por meio de análise de regressão linear utilizando-se o 

valor médio de PPFD diário (mol fótons m
-2

 dia
-1

) para cada nível de luz (PPFD no eixo x) 

ao longo do período de crescimento como variável independente e a RGR como variável 

dependente. Para a análise de regressão serão utilizados 6 valores de PPFD, com três 

repetições cada. Para cada espécie, o WPLCP será o valor de PPFD em que a reta intercepta 

o eixo x, ou seja, quando RGR = 0 (Baltzer e Thomas, 2007; Lusk e Jorgensen, 2013). 

 

Trocas gasosas foliares: Parâmetros de trocas gasosas a nível foliar serão avaliados 

durante o experimento, através de um sistema portátil para medição de fotossíntese LI-6400 

(Li-Cor, USA), equipado com uma fonte de luz 6400-02B RedBlue. Deverão ser analisados 

parâmetros derivados de curvas de saturação de radiação luminosa, como a taxa 

fotossintética líquida máxima (Amax), eficiência quântica aparente (α), a irradiância de 

compensação (Ic), irradiância de saturação (Is) e a taxa respiratória no escuro (Rd). Esses 

parâmetros serão obtidos mediante ajustes dos coeficientes ao testar 9 modelos diferentes 



(Lobo 2013).  As medições serão realizadas após a observação do aparecimento de, pelo 

menos, um par de folhas novas e completamente expandidas nas condições de 

luminosidade experimental, sempre entre 8 e 10 h em uma folha madura e completamente 

expandida, em três indivíduos de cada espécie por bloco. 

 

Índice de clorofilas: Nas mesmas folhas utilizadas para as análises de trocas gasosas 

foliares será medido o índice do conteúdo de clorofila (ICF) através de um medidor portátil 

de clorofila ClorofiLog (Falker, Brasil). Quatro leituras por folha serão realizadas na 

mesma região, sempre evitando a nervura central, para cálculo da média. O ClorofiLog 

estima o ICFa e o ICFb. A partir destes serão calculados o índice de clorofila total (ICFt), 

que é a soma do índice de clorofila a e b, e a razão clorofila a e b (ICF a/b).  

 

 Reflectância foliar: As medidas radiométricas serão realizadas na face adaxial das 

mesmas folhas utilizadas para as outras análises por meio de um espectroradiômetro USB 

4000 - UV - VIS (Ocean Optics, USA) e armazenadas em um computador. Dentro da faixa 

espectral de 350-1100 nm, serão calculados: o índice de diferença normalizada da clorofila 

(Chl NDI), que indica o conteúdo de clorofila, e o índice de reflectância fotoquímica (PRI), 

que estima o teor de carotenoides do ciclo das xantofilas. Os dois índices serão calculados 

como descrito por Gamon e Surfus (1999).  

 

Fluorescência da clorofila a: A emissão da fluorescência da clorofila a será 

mensurada apenas no Experimento II por meio de um fluorômetro portátil Pocket PEA 

(Hansatech Instruments, UK). Será colocado um clipe na folha para mantê-la no escuro 

durante 20 minutos garantindo a oxidação de todo o sistema de transporte de elétrons da 

fotossíntese. Após esse período, as folhas serão expostas a um pulso saturante de luz (3500 

µmol fótons m
-2

 s
-1

, comprimento de onda de 650 nm, por 1 s), e os sinais de emissão de 

fluorescência registrados no sistema de aquisição de dados do Pocket PEA, utilizando um 

software específico. Dentre os parâmetros obtidos, serão selecionados o rendimento 

quântico potencial do fotossistema II (Fv/Fm), a eficiência máxima de excitação não 

fotoquímica (ϕDo), a densidade de centro de reação por clorofila (RC/ABS) e o índice de 

desempenho (PI abs) (Strasser e Strasser 1995). 



 

Anatomia foliar: Amostras da região mediana da folha completamente expandida, 

localizada no terceiro nó de três indivíduos de cada espécie por bloco, serão fixadas em 

solução aquosa de glutaraldeído a 2,5 % e tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2, 

desidratadas em série etanólica e incluídas em metacrilato (Historresin, Leica). Cortes 

transversais serão obtidos utilizando micrótomo rotativo RM 2145 (Leica, USA), corados 

com azul de toluidina O 1% pH 7,2 (O’ Brien & McCully, 1981) e observados no 

fotomicroscópio (DM 2500, Leica, USA). Por meio do software Leica application suite V3 

serão realizadas medições da espessura do parênquima paliçádico (PP), parênquima 

esponjoso (PE), da face adaxial (Ed) e da face abaxial (Eb) da epiderme para posterior 

análise de modificações anatômicas em função das diferentes intensidades de luz. 

 

Índice de plasticidade de distâncias relativas (RDPI): O índice de plasticidade 

fenotípica será calculado para todas as variáveis analisadas de acordo com Valladares et al. 

(2006). Esse índice, que varia de 0 a 1, foi calculado baseado na distância relativa (RD) 

entre os valores dos tratamentos. Dessa forma, será obtido um RDPI para cada variável 

levando em consideração todos os tratamentos. Para cálculo do RDPI será utilizada a 

seguinte fórmula:  RDPI = Σ(di→i’/(xi’+xi))/n 

Onde i e n referem-se às médias dos tratamentos e número de distâncias, respectivamente. 

di→i’ é a distância relativa entre as médias dos tratamentos com os valores tomados aos 

pares, com i diferentes de i’ e valor absoluto obtido pela diferença xi’-xi. Portanto, a 

distância relativa di→i’ é definida como di→i’/(xi’+xi) para todos os pares de médias dos 

tratamentos associados aos diferentes níveis de irradiância.  

 

Análise de dados: Os dados obtidos serão submetidos à análise da variância 

(ANOVA) seguida do teste Tukey para comparações de médias em nível de 5% 

significância por meio do software estatístico R. 

 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

O Viveiro de mudas e o Laboratório de Fisiologia Vegetal da UESC possuem todos 



os equipamentos e materiais necessários para a execução da proposta de pesquisa. Recursos 

adicionais serão solicitados para órgãos de fomento, como CNPq e Fapesb. 
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Repicagem X                        

Instalação do 

experimento 1 
X                        

Avaliações do 
experimento 1 

X X                       

Instalação do 

experimento 2 
  X X X                    

Avaliações do 
experimento 2 

    X X X X X X               

Análises 

estatísticas dos 

resultados 

          X X X X X          

Revisão de 
Literatura 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Redação da tese                  X X X X X X X 

Elaboração de 

manuscritos 
                    X X X X 
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